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TBMM’de Kabul Edilen Kanunlar*
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014
Kanun
No
6548

KANUN ADI VE İÇERİĞİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ
GÜÇLENDİRİLMESİ BİRİMİ (BM KADIN) ARASINDA BM KADIN AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGE
OFİSİNİN İSTANBULDA KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kabul
Tarihi
01/07/2014

Tasarı ile Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin İstanbul’da kurulmasını amaçlayan
anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

6549

VATANSIZ KİŞİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN

01/07/2014

Tasarı ile Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından düzenlenen Tam Yetkili Temsilciler Konferansında
kabul edilen 28 Eylül 1954 tarihli “Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye” katılmamızın uygun bulunması
öngörülmektedir.

6550

ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN

03/07/2014

Tasarı ile; araştırma altyapılarına yönelik strateji ve öncelikleri belirlemek, izleme ve değerlendirme sürecini yönetmek,
altyapılara ilişkin yeterlik kararını ve diğer stratejik kararları vermek, malî destek kararlarını onaylamak, altyapıların
işleyişine yönelik genel çerçeveyi belirlemek üzere ilgili kurumların Bakanlarından oluşan Araştırma Altyapıları
Kurulu oluşturulmakta, araştırma altyapılarının tüzel kişilik kazanmaları, tabi olacakları hükümler, görev, yetki ve
sorumlulukları, organlarının görev ve yetkileri, gelir kaynakları düzenlenmekte, araştırma altyapılarına özel sektörle
iş birliği yapabilme ve/veya ortaklıklar kurabilme ve fikrî sınaî haklara ilişkin tedbirler alabilme yetkileri tanınmakta,
araştırma altyapılarının teknoloji geliştirme bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde de
kurulabilmeleri düzenlenmekte, yeterlik kararı verilen araştırma altyapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla
performansa dayalı yatırım, personel ve diğer cari harcamaları için merkezî yönetim bütçesinden kaynak aktarılması
öngörülmekte, araştırma altyapılarının katılımcı bir anlayışla yönetilebilmesi için ilgili tüm tarafların temsil edildiği
bir yönetim yapısı öngörülmekte, araştırma altyapılarında istihdam edilen insan kaynağının yapısı, statüsü, unvanları
ve malî hakları düzenlenmekte, personelin İş Kanununa tabi olarak sözleşmelerle istihdam edilmesinin yolu açılmakta,
araştırma altyapılarına 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile paralellik teşkil edecek şekilde bazı vergi muafiyet ve istisnaları
sağlanarak araştırma altyapılarına bu Kanunda belirtilen faaliyetlerini daha düşük maliyetlerle yerine getirme olanağı
tanınmakta, araştırma altyapılarının mal ve hizmet alım süreçleri sadeleştirilerek Ar-Ge faaliyetlerinin doğasına
uygun olarak esneklik sağlanması öngörülmektedir.

6551

TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR
KANUN

10/07/2014

Tasarı ile terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin
usul ve esasların düzenlenmesi öngörülmektedir.

6552

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
Tasarı ile alt işveren işçilerinin iş mevzuatından kaynaklanan haklarının kullanılmasının sağlanması, hak kayıplarının
engellenmesi ve ücretlerinin garantiye alınması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan alt işveren
sözleşmelerinin ve uygulamalarının iş mevzuatına uygunluğunun sağlanması, yer altında çalışan işçilerin haftalık
çalışma süreleri ile yıllık ücretli izin sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve bu işçilere fazla çalışma yaptırılmasının
engellenmesi, Manisa İli Soma İlçesinde meydana gelen kazada 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı olanlara ve bunların hak sahiplerine Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek sürede aylık net ücretleri tutarında ödeme yapılması, işveren sendikalarının
nakit mevcudunun yüzde 25’ini geçmemek üzere işveren dayanışma ve yardım fonunun kurulabilmesi, tüp bebek
denemesinin ve doğum borçlanması hakkının ikiden üçe çıkartılması, disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona eren
ve af kanunlarıyla cezaları kaldırılan memurlardan borçlanma için verilen süreyi kaçıranlara yeni bir hak verilmesi,
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigortalılığı başlayan maden işyerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya
münavebeli çalışan sigortalıların emeklilik yaşının 55’ten 50’ye düşürülmesi amaçlanmaktadır.

*
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